
Klinisch fysicus met subspecialisatie radiotherapie 
fulltime 

 
 
Organisatie: 
Isala is het grootste topklinische ziekenhuis van Nederland. De afdeling radiotherapie maakt deel uit 
van het Isala Oncologisch centrum. Dit samenwerkingsverband tussen alle specialismen in de zorg 
voor de oncologische patiënt is een van de speerpunten van Isala. 
 
De afdeling radiotherapie vervult een regiofunctie voor meer dan 650.000 inwoners. Jaarlijks worden 
er dan ook ruim 2500 nieuwe patiënten behandeld. Nagenoeg alle state-of-the-art teletherapie 
behandelingen (VMAT, Stereotaxie, Plan of the Day etc.) worden uitgevoerd met vier geavanceerde 
versnellers. Daarnaast hebben we een afterloader ten behoeve van brachytherapie. 
Efficiëntie wordt nagestreefd in zowel proces als configuratie. De komende periode is de afdeling 
vooral gericht op de implementatie van het nieuwe TPS, iViewDose, FFF en natuurlijk de Gamma 
Knife die in 2019 operationeel zal zijn. Daarnaast willen we ons nadrukkelijker gaan richten op 
onderzoek en zijn er ambities richting uitbreiding van het versnellerpark met MRI-Linac(s). Binnen de 
afdeling hechten we veel waarde aan continu verbeteren, open communicatie, het geven en 
ontvangen van feedback en bovenal aan plezier in het werk. 
 
De vakgroep Klinische Fysica verenigt alle klinisch fysici van Isala en maakt deel uit van de RVE 
Zorgtechnologie. De klinisch fysici radiotherapie zijn vanuit deze vakgroep volledig gedetacheerd 
naar de afdeling radiotherapie en maken daar deel uit van een enthousiast team bestaande uit onder 
andere 8 radiotherapeuten, 4 klinisch fysici en 5 klinisch fysisch medewerkers. 
 
In verband met aanstaande pensionering is de vakgroep per direct op zoek naar een fulltime klinisch 
fysicus met subspecialisatie radiotherapie. 
 
Functie-inhoud: 
De werkzaamheden hebben betrekking op alle klinisch-fysische aspecten van de radiotherapeutische 
behandeling. Zo draag je verantwoordelijkheid voor de dosimetrie en zorg je voor de 
stralingshygiëne. Je participeert in en adviseert over de patiëntenzorg. Je bepaalt mede de 
samenstelling, aanschaf, implementatie en het veilig functioneren van de medische apparatuur. 
Daarnaast doe je klinisch onderzoek en draag je bij aan interne scholing en aan de opleiding klinisch 
fysicus radiotherapie. Ook bepaal je mede het beleid op de afdeling. Het specifieke takenpakket 
wordt uiteraard in goed onderling overleg met je collega fysici radiotherapie vastgesteld. Heb je 
capaciteiten op het gebied van management dan zou dat een welkome aanvulling zijn binnen het 
team. 
 
Functie-eisen: 
Wij zoeken een klinisch fysicus die bij de NVKF geregistreerd staat voor de subspecialisatie 
radiotherapie. Relevante werkervaring en/of ervaring met wetenschappelijk onderzoek zijn een pré. 
Uiteraard kun je goed functioneren binnen een multidisciplinair team, beschik je over uitstekende 
communicatieve vaardigheden en ben je enthousiast over het werken in de klinische praktijk. Ook 
heb je de flexibiliteit en slagkracht om optimaal te renderen binnen een kleinschalige, dynamische 
afdeling met korte lijnen waarbij je met beide voeten in de kliniek staat. Je hebt de ambitie om 
samen met de andere geledingen innovatieve technieken te ontwikkelen en implementeren. Je bent 
bereid actief te participeren in de activiteiten van de vakgroep Klinische Fysica en de medische staf. 
  



 
Arbeidsvoorwaarden: 
De arbeidsvoorwaarden voor deze functie zijn conform de CAO Ziekenhuizen, op basis van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is ingedeeld in FWG80. Daarnaast is er een 
persoonlijk budget voor bij- en nascholing. 
 
Meer informatie? 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met ir. R.W.J. Janssen, klinisch fysicus radiotherapie, 
telefoon (038) 424 4633, e-mail r.w.j.janssen@isala.nl of met dr.ir. L. Poot, RVE voorzitter 
Zorgtechnologie, telefoon (038) 424 7312, e-mail l.poot@isala.nl. 
 
Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in de vacature? Dan nodigen we je uit te solliciteren. Reageer zo spoedig 
mogelijk; 18 januari 2019 sluit de sollicitatieprocedure. Je kunt je sollicitatie indienen via 
https://isalawerkt.nl/vacature-overzicht. 
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